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Е-ФАКТИ 20

Контролни листи за превенција на несреќи
во лаборатории

1. Вовед

Лабораторијата е место каде се вршат научни истражувања, клинички и
дијагностички евалуации и експерименти, во рамки на контролирани услови.
Лабораториите се користат во голем број научни дисциплини, вклучително и
во истражувања и во наставата по хемија, биологија, медицина,  физика и
по други предмети.

Во овој документ ќе се фокусираме на
хемиските и на биолошките опасности во
лабораториите.

Луѓето што работат или учат во хемиски или
биолошки лаборатории се изложени на

различни опасности. Во рамки на лабораториите имаме поголема
разновидност во однос на можните опасности отколку на кое било друго
работно место: голем број агенси се високозапаливи и/или експлозивни и
доколку не внимаваме при ракувањето со нив и при нивното складирање
може да дојде до пожар или експлозија. Може да се создадат токсични
гасови, биолошки агенси, пареа и течности што можат да предизвикаат
труење и/или инфекции. Постои посебна опасност кога во лабораториите се
работи со некоја нова или непозната хемиска супстанција или биолошки
агенс.

Некои хемиски супстанции и биолошки материјали може да бидат дури и
канцерогени, мутагени или ембриотоксични.

Новите лаборанти и студентите се особено изложени на ризик затоа што тие
сѐ уште не се сосема свесни за опасностите и за ризиците поврзани со
користењето на опасни производи и опрема. Но, дури и најискусните
лаборанти може да бидат изложени на ризик доколку заборават дека
работат со опасни супстанции и доколку станат премногу самоуверени.

Безбедноста е главен приоритет во хемиските и биолошките лаборатории.
Дури и да е направен секој обид опасностите во лабораторијата да се сведат
на минимум, сѐ може да стане опасно доколку неправилно го користиме или
доколку не внимаваме при неговото користење. За да се осигурите дека
лабораторијата е безбедно место за работа и за вас и за вашите колеги,
треба да ги познавате правилата и прописите и треба да знаете правилно и
на безбеден начин да ја користите лабораториската опрема.
Обезбедувањето на безбедни услови за другите е подеднакво важно како и
обезбедувањето на безбедни услови за самиот себе.

Никогаш не ги потценувајте опасностите поврзани со лабораторијата.

http://osha.europa.eu/
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Ако не сте сигурни во врска со она што го правите, побарајте помош.
Не користете сами хемикалии, опрема и постапки што не ви се познати.

Целта на оваа контролна листа е да ви помогне да ги намалите ризиците и
опасности на кои може да се изложени работниците во лабораториите, да ја
потврди ефикасноста на заштитата што им се нуди на професионалците
и/или студентите вклучени во лабораториските активности и да промовира
разбирање на ризиците поврзани со опасни супстанции и биолошки агенси.

Контролната листа е замислена како алатка што треба да помогне во
процесот на процена на ризик и на надгледување заради безбедност во
лабораторијата.

2. Законодавство

Сите работници се заштитени преку Рамковната директива бр. 98/391/EEC
(http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/1). Основното начело на оваа
директива е превенцијата на ризикот која наложува процена на ризикот од
страна на работодавачот што е одговорен и која наметнува општа обврска
врз работодавачите да се погрижат за здравјето и безбедноста при работа на
вработените.
Директивата е надополнета од индивидуални директиви коишто исто така ги
опфаќаат здравствените и безбедносните потреби на работниците во
лабораторијата.

Овие прописи мораше да бидат пренесени во националното законодавство.
На земјите-членки им е дозволено да вклучуваат одредени дополнителни
или построги одредби за заштита на работниците, како на пример,
ограничување на некои работни процеси или на вредностите на долните
граници, бидејќи соодветните директиви на Европската Унија ги дефинираат
само минималните услови. Поради тоа се препорачува да барате
објаснување на некое специфично национално законодавство што може да
се однесува на користењето опасни супстанции на работното место. Особено
важно е да бидете свесни дека овие прописи што се однесуваат на прашања
како што се процената на ризикот, техничките мерки и границите на
изложеност, исто така, важат и за опасните супстанции што се создаваат
преку вообичаените работни процеси,  на пример,  струготини или пареа при
заварување.

2.1 Опасни супстанции (Хемиски опасности)

Условите за здравје и безбедност во лабораториите се утврдени во
индивидуалните директиви, од кои најважни се:

• Директивата бр. 98/24/EEЗ
(http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/2/13) којашто ги
дефинира минималните услови за заштита на работниците од ризици
по нивното здравје и безбедност што се јавуваат или за кои постои
веројатност да се јават како последица на хемиските агенси присутни
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на работното место или како резултат на која било работна активност
што вклучува хемиски агенси.

• Директива бр. 2004/37/EEЗ којашто ги штити работниците од ризици
поврзани со изложеност на канцерогени и мутагени материи на
работното место.

• Директива бр. 83/477/EEЗ
(http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/2/2/2') којашто ги штити
работниците од ризици поврзани со азбест.

• Директивите бр. 91/322/EEЗ, 96/94/EЗ, 2000/39/EЗ и 2006/15/EЗ
коишто ја утврдуваат индикативната професионална изложеност во
рамки на Европа.

• Прописи од Директивата бр. 92/58/EEЗ за класификација и
означување коишто утврдуваат важни информации, како што се
безбедносните ознаки, симболи и спецификации.

2.2 Биолошки агенси (биолошки опасности)

Со цел заштита на работниците од ризици по нивното здравје и безбедност,
коишто се јавуваат или за кои постои веројатност да се јават како последица
на изложеност на биолошки агенси на работното место, Европскиот
парламент и Советот ја усвоија индивидуалната Директива бр. 2000/54/EЗ
на 18 септември 2000 година
(http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/2/07). Оваа директива
утврдува посебни минимални одредби осмислени на тој начин што би
гарантирале подобар стандард за здравје и безбедност за работниците и се
однесува на активности во кои работниците се фактички или потенцијално
се изложени на биолошки агенси како резултат на нивната работа.
За целите на Директивата бр. 2000/54/EЗ беа утврдени следниве
дефиниции:

• биолошки агенси: микроорганизми, вклучително и оние што се
генетички модифицирани, клеточни култури и човечки ендопаразити
коишто би можеле да предизвикаат инфекција, алергија или
токсичност.

• микроорганизми: микробиолошки ентитет, клеточен или
бесклеточен, способен за размножување или за пренесување на
генетскиот материјал;

• клеточна култура: инвитро раст на клетки што потекнуваат од
повеќеклеточни организми.

Според нивното ниво на ризик од инфекција, биолошките агенси беа
класифицирани во четири групи на ризик, на следниов начин:

Група 1 биолошки агенси- постои мала веројатност дека би предизвикале
болест кај човекот;

Група 2 биолошки агенси- може да предизвикаат болести кај човекот и
може да претставуваат опасност за работниците; постои мала
веројатност дека би се проширило во заедницата; најчесто
достапна е ефикасна профилакса или лекување;

Група 3 биолошки агенси- може да предизвика сериозни болести кај
човекот и да претставува сериозна опасност за работниците;

http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/2/2/2'
http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/2/07
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постои ризик за ширење во рамки на заедницата, но најчесто
достапна е ефикасна профилакса или лекување;

Група 4 биолошки агенси- може да предизвика сериозни болести кај
човекот и да претставува сериозна опасност за работниците;
постои ризик за ширење во рамки на заедницата, најчесто не е
достапна ефикасна профилакса или лекување.

Овие класификации се поврзани со специфични мерки за заштита на
работното место.

Изложеност на биолошки агенси на работното место

Кога луѓето на работното место се во контакт со:
• природни или органски материјали како почва, материјали од

растенија (сено, слама, памук итн.)
• супстанции од животинско потекло (волна, коса итн.)
• храна
• органска прашина (на пр. брашно, прашина од хартија,
животински првут)
• отпад, нечиста вода
• крв и други телесни течности

тие може да се изложени на биолошки агенси.

2.3 Бремени работнички и млади работници

Директивата бр. 92/85/EEЗ овозможува специфична заштита за бремени
работнички или жени кои неодамна се породиле. Во однос на оваа
директива, работодавачите треба да ги преземат сите соодветни чекори за
да се осигурат дека ниту работникот, ниту пак нероденото дете нема да
бидат изложени на здравствен ризик на работното место.

Младите работници се дополнително заштитени преку Директивата бр.
94/33/EEЗ.

3. Опасности во хемиските и биолошките лаборатории

Како работник во лабораторијата, истражувач или студент, вие сте изложени
на различни опасности во зависност од видот и функциите на
лабораторијата. Овие опасности вклучуваат:

• Хемиски опасности
Хемикалиите во лабораториите може да претставуваат најразлични
опасности по здравјето и безбедноста. Токсичните гасови, пареата и
течностите може да излезат од своите садови или да претечат при
ракувањето со нив и да предизвикаат, на пример, труење, рак, алергии и
респираторни проблеми.

http://osha.europa.eu/
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Опасности поврзани со работата во лабораторија
• инфекции
• изгореници
• исекотини
• експлозии
• труење
• алергии
• оштетување на окото
• стоење или седење долги временски периоди
• повторливи движења

Киселините и базите може да предизвикаат иритации и изгореници на очите
или на кожата и на респираторниот тракт. За некои супстанции се знае или
се смета дека се претставуваат опасност за фетусот или за репродуктивното
здравје на возрасните (на пр. анестетски гас или водечки соединенија)

• Биолошки опасности

Биолошките агенси, како што се вирусите, габите или паразитите можат да
навлезат во телото преку инхалација, внесување, контакт со окото или со
телото, каснување од животно и преку повреди со игла и да предизвикаат
инфекции, алергии и други болести. Одредени биолошки агенси се опасни
за нероденото дете, како што е токсоплазмозата или рубела.

• Експлозивни опасности

Неконтролираните или непланирани хемиски реакции можат да
предизвикаат пожар и опасни експлозии. Експериментите што се изведуваат
во рамки на затворени системи можат да предизвикаат експлозии, а исто
така и опремата под притисок и стерилизаторот. Опремата под вакуум може
да пукне. Целата опрема под притисок треба да биде тестирана и да биде
проверувана редовно.

• Општи опасности

Влажните, нерамни и оштетени подови се причина за лизнувања и
спрепнувања. Стаклените шишиња и стаклените апарати се стандарден дел
од лабораториите. Скршеното или распрснатото стакло може да причинител
за сериозни исекотини.
Заплеткувањето на алишта, коса или прсти во ротирачка опрема, како што е
центрифугата и миксерот може да предизвика телесни повреди.
Бучавата и вибрациите создадени од опремата, како што е центрифугата,
може да предизвикаат губење на слухот и стрес.

• Ергономски опасности

Мускулно-скелетните последици може да се јават како резултат на работење
во невообичаена позиција, како на пример, при стоење или наведнување
врз лабораториската маса подолг временски период. Повторливите

http://osha.europa.eu/
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движења при работењето со пипети и префрлувањето на течности и мостри
може, исто така, да предизвика мускулно-скелетни нарушувања.

3.1 Примери за лабораториски несреќи
• Една 22-годишна девојка вработена во Центарот за истражување

примати во САД почина од компликации од вирусот херпес В.
Нејзините очи беа испрскани со непозната супстанција додека таа
пренесувала резус мајмун затворен во кафез. Оваа супстанција
предизвика воспаление на нејзините очи и таа почина четири недели
подоцна. Таа не носела заштитни очила.

• Професорка по хемија почина од труење од жива откако мала капка
диметил жива ненадејно се пробила низ нејзините ракавици од латекс.
Тестовите покажаа дека таа имала 80 пати поголема концентрација на
жива во крвта од онаа смртоносната. Истражувањето потоа покажа
дека ракавиците од латекс не се соодветни за работа со диметил жива.

• Една жена, доктор на науки, работела со концентрирана сулфурна
киселина. Мала количина од киселината ѝ капнало врз нараквиците
од латекс, каде створиле дупка и продре до кожата при што
предизвика мали изгореници од втор степен. Доколку истражувачот
носел нараквици изработени од полиетилен или бутил гума, таа не би
се изгорела од киселината.

• Еден истражувач вршел тестирање на рН вредноста на еден сад со
опасен отпад од четири литри при што шишето му паднало и се
скршило на парчиња. Истражувачот паднал во лизгавата течност,
удирајќи си ја главата силно на подот. Целата една половина од
телото му беше потопена во течниот раствор. Тој доби рани по телото
и изгореници на очите.

3.2 Што може да направи за да се превенираат лабораториски
несреќи?
Треба да знаете дека законодавството за ЕУ воспоставува хиерархија на
мерки за контрола на изложеноста што треба да се применат доколку при
процената на ризикот се откријат ризици:

• На врвот од таа хиерархија како решение се наоѓа елиминацијата на
опасноста преку менување на процесот или производот .

• Доколку елиминацијата не е возможна, тогаш опасните супстанции или
процесите треба да бидат заменети со други неопасни или помалку
опасни.

• Онаму каде што не се превенираат ризиците кон работниците треба да
се имплементираат контролни мерки за да се отстрани или да се
намали ризикот по здравјето на работниците. Треба да се следи
следнава контролна хиерархија:

http://osha.europa.eu/
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а. Осмислете ги работните процеси и контроли и користете
соодветна опрема и материјали за да го намалите испуштањето
на опасни супстанции.
б. Преземете мерки за колективна заштита кај изворот на
ризикот, како на пример, вентилација или соодветни
организациони мерки.

в. Преземете мерки за индивидуална заштита, вклучително
опрема за лична заштита, онаму каде што изложеноста не може
да се спречи со помош на други мерки.

Најдобриот начин да се спречат несреќите во рамки на лабораторијата е да
се биде подготвен, добро обучен и информиран во врска со тоа што
работите. Погрижете се да бидете заштитени со лична заштитна опрема
доколку изложеноста не може да се спречи на кој било друг начин. Дали за
вашата работа имате заштитна опрема? Дали сте обучени за тоа како да ја
користите заштитната облека?

Погрижете се нараквиците што ги користите да бидат соодветни за
специфичниот ризик. Доколку имате некаков сомнеж, консултирајте се
со вашиот надреден, со вашите доставувачи, со производителот или
пак погледнете во упатството.

Планирајте ја вашата работа и следете ги инструкциите. Доколку не сте
сигурни како да извршите одредена задача, прашајте го вашиот
работодавач, надредениот во лабораторијата или наставникот. И ве
молам следете ги следниве правила:

 Побарајте информации и обука кога не сте сигурни како да
се справите со опасните хемикалии и постапки.

 Контактирајте со вашиот надреден, вашиот наставник или
со лицето одговорно за безбедност доколку имате каков
било сомнеж.

 Не ја употребувајте пипетата со уста.
 Користете ја опремата во лабораторијата само за целите за

кои истата е наменета.
 Никогаш не оставајте оган да гори доколку нема кој да го

надгледува.
 Внимателно ракувајте со хемикалиите.
 Користете знаци за предупредување за да означите

одредени опасности.
 Долгата коса да биде собрана и да не се носи широка

облека.
 Користете соодветна заштитна опрема цело време.
 Носете заштитни очила цело време.
 Бидете свесни за хигиената.
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Доколку сте наставник, Вие сте одговорен за здравјето и безбедноста на
Вашите студенти. Можете да помогнете во спречувањето на лабораториски
несреќи доколку следите неколку правила:

 Дадете добар пример при изведувањето на експериментите на тој начин
што ќе се придржувате до техниките за безбедност, како што е на
пример, носењето на престилки или заштитни очила.

 Помогнете им на студентите да развијат позитивен однос кон
безбедноста. Студентите не треба да се плашат од изведувањето на
експериментите или од користењето на реагенси или опрема, но треба
постојано да внимаваат на потенцијалните опасности.

 Постапките демонстрирајте ги секогаш пред да им дозволите на
студентите да започнат со активноста. Увидете ги потенцијалните
опасности и предупредете ги студентите во врска со истите.

 Објаснете и дадете безбедносни инструкции секогаш кога изведувате
некој експеримент.

 Погрижете се сите студенти да ги разберат инструкциите. Погрижете се
сите студенти да бидат запознаени со хемиските ризици: опасност

 симболи, R- и S- фрази. Постојано надгледувајте ги студентските
активности. Никогаш не дозволувајте им на студентите да извршуваат
неодобрени експерименти или да експериментираат во лабораторијата
додека се сами.

„R-фразите“ од информациите за ризик информираат подетално за
разлика од симболите за опасност на различни хемикалии. Тие се
пропишани со закон и се стандардизирани на меѓународно ниво.
Додека R- фразите ги опишуваат ризиците што се однесуваат на
хемикалиите, „Ѕ-фразите“ (Safety information phrases) даваат
информации во врска со тоа како овие опасности можат да бидат
избегнати.⁵

Секој што влегува во лабораторија, вклучително и персоналот што се грижи
за одржувањето, чистачите и сервисните инженери, мора да бидат
информирани во врска со опасностите во рамки на лабораториите. Доколку
сте чистач, работник што се грижи за одржувањето или инженер, вие сте
одговорни за преземањето на правилни безбедносни мерки за заштита, исто
како што и имате право да работите во безбедна средина. Важно е да
бидете целосно свесни и да ги разбирате безбедносните информации. Освен
тоа:
 Секогаш носете го лабораторискиот мантил што ви е даден и проверете

дали е соодветно закопчан. Вашиот лабораториски мантил држете го
настрана од вашата облека и не носете го дома за да го перете. Не
носете го вашиот лабораториски мантил во наставничката канцеларија
или во кантината; соблечете го кога одите на пауза.

 Не допирајте ништо додека сте во лабораторијата, освен ако не ви е
потенцирано дека тоа е безбедно.
 Мијте ги рацете редовно и секогаш кога сте завршиле со работата или

кога сте прекинале за да направите пауза.
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 Кога ги чистите мијалниците секогаш носете нараквици.
 Кога ќе се случат какви било несреќи или инциденти (вклучително и

случаи на истурање или превртување на нешто) веднаш пријавете ги на
лицето во лабораторијата или на вашиот надреден.

4. Контролна листа

 Дознајте ги безбедносните правила и постапки што се однесуваат
на работата што се извршува.

 Утврдете ги потенцијалните опасности и соодветните безбедносни
заштитни мерки

пред да започнете какви било нови операции.
 Внимавајте на небезбедните  услови и дејствија. Пријавете ги со

цел да бидат поправени што е можно поскоро.

Целта на оваа контролна листа е да промовира свесност за безбедноста и да
ги охрабри практиките за безбедно работење во лабораторијата. Оваа
контролна листа треба да служи како потсетник за нештата што можете да ги
направите со цел работењето да биде побебзбедно. Иако овие контролни
листи важат за сите истражувачки, образовни и академски лаборатории, на
вашата лабораторија можеби би и биле потребни поспецифични правила
што важат за специфични материјали и опрема.
Ве молиме, побарајте повеќе информации од вашиот надреден во
лабораторијата пред да започнете да работите. Погрижете се да бидете
добро обучени и добро информирани.

Контролната листа опфаќа серија прашања со кои треба да се одреди дали
лабораторијата е усогласена со регулативата и методите на најдобра
практика или не. На сите прашања треба да се одговори со да или не. Во
случај кога одговорот е не, треба да се преземат дополнителни дејствија.

ОПШТИ  Лабораториска безбедност ДА НЕ
Дали персоналот и/или студентите се соодветно обучени и
надгледувани со целобезбедување на безбедни постапки на
работење?
Дали новите и младите работници се соодветно
надгледувани и информирани?
Дали на вратите има поставено знаци за предупредување
што укажуваат на опасности што може да бидат присутни (на
пр. биолошки, радиоактивни материјали или опрема што
емитува високо ниво на бучава)?
Дали има врата што може да се затвори за посетителите да
останат надвор од лабораторијата додека се одвива работата
со опасните супстанции или биолошките агенси?
Дали пристапот до лабораторијата е ограничен само на
овластени лица онаму каде што е потребно?
Дали местата каде се складираат инфективни и/или токсични
материјали (соби, фрижидери, замрзнувачи, шкафови) се
соодветно означени?
Дали сите хемикалии се јасно етикетирани вклучувајќи
симболи за опасност?
Дали сите се биоматеријали јасно етикетирани вклучувајќи
симболи за опасност онаму каде што е потребно?
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Дали стаклените шишиња се складирани на место од каде
што не можат да бидат бутнати или превртени?
Дали садовите под притисок (вклучително вакуумски сад со
течен азот под притисок) периодично се проверуваат и
сертифицираат?
Дали притисокот со кој е безбедно да се работи е означен на
садови под притисок?
Дали сите боци со гас под притисок се соодветно обезбедени
со ланци, прицврстувачи и сл.?
Дали боците со гас под притисок се сместени настрана од
вратите или патеките за излез при итни случаи?
Дали целата електрична опрема повремено се тестира и се
означува со датумот на тестирањето?
Дали користењето на лабораториската опрема (како на
пример електрофорезата) е опфатено во инструкциите за
безбедност?
Дали е опфатено напојувањето со струја на опремата за
електрофореза?
Дали сите центрифуги имаат блокирачки капаци?
Доколку немаат, дали на капакот од центрифугата е залепен
соодветен знак за предупредување?
Дали подовите се чисти?
Дали подлогите на подот се неоштетени и нелизгачки?
Дали ходниците се расчистени од предмети кои може да
претставуваат опасност од сопнување (кабли, отпад и сл.)?
Дали работните површини може лесно да се чистат и да се
деконтаминираат по користењето?
Дали осветлувањето е соодветно и функционално?
Дали нивоата на бучава се соодветни? (да не мора да го
повишувате тонот за да разговарате со луѓе на работното
место)
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Информации за работниците ДА НЕ
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со наодите
од процената на ризикот?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со
опасностите на коишто се изложени?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со тоа како
би можеле да бидат загрозени?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со можните
ризици што може да му наштетат на нероденото дете или на
репродуктивното здравје?
Дали персоналот и/или студентите знаат што треба да
прават со цел да се заштитат себе си и луѓето околу себе
(т.е. како треба да се контролираат ризиците)?
Дали персоналот и/или студентите знаат да проверат и да
детектираат кога нешто не е во ред и дали знаат кому треба
да го пријават проблемот?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со
резултатите од кое било надгледување на изложеноста или
здравствен надзор?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со
превентивните мерки што треба да се преземат при
одржувањето?

Хемиска безбедност ДА НЕ
Дали се достапни табеларни податоци за материјалната
безбедност за сите опасни супстанции што се користат во
лабораторијата?
Дали сите хемикалии и контејнери се соодветно и јасно
означени?
Дали персоналот и студентите се информирани за
компатибилноста на хемикалиите?
Дали на/во ниските полици или шкафовите се складираат
тешки ставки?
Дали се избегнува складирање хемикалии над нивото на
очите?
Дали запаливте реагенси и растворувачи итн., се складираат
во соодветни затворени садови, во огноотпорни шкафови,
плакари или канти што содржат садови за преливање?
Дали запаливите складишта се соодветно означени?
Дали шишињата содржат силни киселини или силни алкали
складирани во садови за преливање?
Дали целиот персонал и сите студенти носат соодветна
лична заштитна опрема?
Дали персоналот и студентите знаат што да направат во
вонредна состојба или ако се излијат хемикалии?
Кога за некоја супстанција се означени граници на
изложеност при работа, дали се контролира изложеноста под
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таа граница?
Дали е забрането да се користат пипети со помош на устата?

Биолошка безбедност ДА НЕ
Дали се воведени постапки во однос на употребата на остри
предмети (на пр., игли, шприцови, пипети, скалпели,
жилети, скршено стакло, итн.) за да се минимизира ризикот
од исеченици, убоди и инфекции?
Дали има контејнери што не се дупнуваат и не протекуваат
за фрлање на неоштетените игли и шприцови, пеперутка-
игли и поврзани цевчиња, како и слични уреди?
Дали контејнерите за фрлање на остри предмети се
соодветно означени?
Кога работата се врши на отворена клупа, дали на работната
површина се поставуваат пластични апсорбирачки подлоги
за да го собираат прскањето и капките поврзани со
работата?
Дали се развиени постапки за контаминиран отпад и дали се
почитуваат истите (на пр., третман со хемиски средства за
дезинфекција или преку стерилизација со пареа)?
Дали отпадните материјали се сегрегираат според типот на
опасноста и дали постои соодветен сад за деконтаминација
за собирање на контамираните инструменти?

Хигиена ДА НЕ
Дали производството на аеросоли е минимизирано и
затворено?
Дали постои мијалник за миење раце (препорачливо близу
вратата) со течен сапун и хартиени крпи?
Дали има инструкции за миење на рацете за сите лица кога
ќе завршат со својата работа или кога ја напуштаат
лабораторијата?
Дали во лабораторијата е забрането пушење, јадење, пиење
и нанесување козметички производи?
Дали постојат објекти надвор од лабораториската област
каде што персоналот може да јаде и/или да пие?
Дали е обезбедено сигурно складиште за надворешната
опрема надвор од лабораториската област, или во сигурни
плакари/шкафчиња во рамките на областа согласно со
спречувањето на контаминацијата?
Дали се користат механички уреди за работа со пипети?
Дали се користат игли и шприцови за една употреба?
Кога се користат микробиолошки безбедносни кабинети за контрола на
изложеноста на биолошки агенси:
Дали се подложни на тестови за контаминација и
пенетрација на филтрите, во соодветни интервали?
Дали е достапно валидно уверение за тестирање на
заштитата на операторот за секој кабинет во
лабораторијата?
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Итна постапка ДА НЕ
Дали безбедносните правила се јасно прикажани?
Дали се подготвени планови за справување со несреќи?
Дали персоналот и/или студентите се адекватно обучени за
безбедносните постапки и дали персоналот знае да ги
контактира итните служби?
Дали итните постапки и телефонските броеви за вонредни
состојби се јасно поставени на сите лабораториски врати?
Дали постои лице, со соодветно искуство и знаење,
назначено за справување со изливања/протекувања што
вклучуваат опасни супстанции и/или биолошки опасни
супстанции?
Дали излезот во случај на опасност е јасно означен со знаци,
осветлен и непопречен?
Дали персоналот и/или студентите се свесни за најблискиот
пат до излезот во случај на опасност?
Дали има прибор за прва помош и дали истиот е опремен со
соодветно опремен со современи залихи?
Дали е достапно обучено лице за давање прва помош?
Дали се достапни мијалници за миење на рацете?
Дали постои фонтана за плакнење на очите, којашто
функционира и не е попречена?
Дали постои туш во случај на опасност, којшто функционира
и не е попречен?
Дали персоналот и студентите знаат што да направат во
случај на вонредна состојба што вклучува опасни
супстанции и/или биолошки опасни материи?
Дали се достапни соодветни прибори за преливање за
справување со излевања/протекувања на опасни
супстанции?
Дали е достапна соодветна лична заштитна опрема, особено
респираторна опрема, за да се заштити лабораторијата и/или
персоналот за одржување во случај на дефект во
контролните мерки, или за справување со преливање?
Во случај на биолошки агенси, дали плановите одредуваат
соодветни постапки за деконтаминација и дезинфекција?
Дали веднаш е достапна и непопречена релевантна
противпожарна опрема?
Дали персоналот и/или студентите се запознаени со
локацијата на противпожарна опрема и што треба да се
преземе во случај на пожар?
Дали секој член од персоналот или студентите има пристап
до копија од рутинската противпожарна постапка?

Лична заштитна опрема (ЛЗО) ДА НЕ
Дали персоналот и студентите се заштитени со
лабораториски мантили или комбинезони?
Дали заштитната опрема е соодветна на европските
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стандарди и дали ја има ознаката CE?
Дали се достапни заштитни очила и/или штитници за лице и
дали се носат истите?
Дали се достапни соодветни заштитни ракавици и дали се
носат истите? (Искуството покажало дека табеларни
податоци за безбедноста содржат недоволно информации за
ракавиците;ако се двоумите, консултирајте се со снабдувач,
производител или видете во литература)
Дали е достапна респираторна заштита?
Дали респираторната заштита редовно се чисти и проверува?
Дали персоналот и студентите се обучени за тоа како се
користи заштитна опрема?
Дали има доволно залихи од заштитна опрема, особено
респираторна, со цел да се овозможи замена ако се открие
дефект?
Дали персоналот и студентите носат целосно покриени
чевли?
Дали персоналот и студентите ја прибираат долгата коса и
дали избегнуваат да носат широка облека?
Во случај на ЛЗО за работа со биолошки агенси:
Дали заштитната опрема се складира на место каде што не
може да се контаминира од биолошки опасни супстанции и
каде што таа нема да ја контаминира надворешната облека?
Дали секогаш се отстранува при напуштање на
лабораторијата?
Дали се чува подалеку од неконтаминирана облека или
опрема?
Дали еднократната ЛЗО за „една смена“ безбедно се
отстранува?
Ако не е еднократна за една смена, дали ЛЗО редовно се
проверува, чисти и одржува?

Опасен отпад ДА НЕ
Дали се воведени постапки за управување со отпад?
Дали контејнерите за отпад редовно се празнат?
Дали типовите отпад правилно се одделени и складирани?
Дали опасниот отпад соодветно се означува?
Дали инфективните отпадни материи се деконтаминираат
пред да се отстранат?
Дали контаминираните игли и шприцови се сместени во
контејнери за отстранување што се не се дупнуваат?

http://osha.europa.eu/
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5. Дополнителни информации/ референции

Benedict, K.G.: 'How can I prevent Laboratory Accidents?', Online Chemistry Course
(OLCC) Chemical Safety: Protecting Ourselves And Our Environment, Paper 9 (2004)
http://science.widener.edu/svb/olcc safety/papers/benedict.pdf#search = %2
2laboratory%20preventing%20accidents%22

B-safe Biosafety Institute, News http://b-safe.ch/?mid = &pid=&s=19#newsarticle

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 'The 1, 2, 3's of Biosafety Levels'
http://www.cdc.gov/od/ohs/symp5/jyrtext.htm

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Office of Health and Safety, Lab.
Safety: 'Laboratory Hazards' (last update 2003)

CHLASTS Project: 'Safety Procedures for Chemical Laboratories', Chemical Laboratory
Safety Training System, multimedia interface (Personal Protective Equipment)
http://legislation.chlasts.org/content.php?cat id = 58

Clayton State University: 'Chemistry Laboratory Safety Rules and Regulations'
http://a-s.clayton.edu/science/LabSafety/ChemSafetyRules12-1-05.doc

Council of State Science Supervisors: 'Science and Safety: It's Elementary!'
http://www.csss-science.org/downloads/scisaf cal.pdf

Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council Of 18 September
2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at
work.

Environmental Health and Safety, Lab Safety and Chemical Hygiene Plan: Accident
Summary: 'Failure of High-pressure Vessel, Laboratory Accidents'
http://www.ehs.ucsb.edu/units/labsfty/labrsc/Lab%20Incidents/highpressure vessel.htm

European Agency for Safety and Health at Work (2003) Factsheet 41 -Biological Agents
ISBN 16812123
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/41/index.htm?set language=e n

European Agency for Safety and Health at Work (last update 2005) Report: 'Practical
solutions: Chemical risk prevention in school laboratories'
http://osha.europa.eu/publications/reports/106/index.htm?set language=en

European Agency for Safety and Health at Work, Safety for chemistry students in
European Week for Safety and Health 2003: 'The Practical Prevention of Risks from
Dangerous Substances at work', pp. 19-20
http://www.osha.eu.int/publications/reports/106/goodpracbooken en.pdf#se arch =
%22%22laboratory%20work%22%20dangerous%20substances%20inf
ormation%20for%20workers%22

European Agency for Safety and Health at Work, Chemical risk protection for school
laboratories in European Week for Safety and Health 2003: 'The Practical Prevention of
Risks from Dangerous Substances at work', pp. 20-24.
http://www.osha.eu.int/publications/reports/106/goodpracbooken en.pdf#se arch =
%22%22laboratory%20work%22%20dangerous%20substances%20inf
ormation%20for%20workers%22

Freie Universitat Berlin, Institut fur Chemie und Biochemie: Laborsicherheit, Unfalle

http://science.widener.edu/svb/olcc
http://b-safe.ch/?mid
http://www.cdc.gov/od/ohs/symp5/jyrtext.htm
http://legislation.chlasts.org/content.php?cat
http://a-s.clayton.edu/science/LabSafety/ChemSafetyRules12-1-05.doc
http://www.csss-science.org/downloads/scisaf
http://www.ehs.ucsb.edu/units/labsfty/labrsc/Lab Incidents/highpressure
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/41/index.htm?set
http://osha.europa.eu/publications/reports/106/index.htm?set
http://www.osha.eu.int/publications/reports/106/goodpracbooken
http://www.osha.eu.int/publications/reports/106/goodpracbooken
http://osha.europa.eu/
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(updated 2006)
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/sifaweb/unfall.html

ILO, International Hazard Datasheets on Occupation: 'Laboratory worker' (last update
2000)
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/hdo/htm/ wrkr
labor.htm#hazards

Kreitmeier, P.: Einfuhrung in die apparativen Methoden in der Organischen Chemie - Ein
Tutorial zum Organischen Praktikum als Hypertextsystem Universitat Regensburg, Marz
2001

Mitchell, M.: 'Guidelines for working with Hazardous Substances', University
of Sydney (2005)
http://www.usyd.edu.au/ohs/policies/ohs/haz-subs/hazsubs1.shtml

MRC health and safety policy notes: 'Risk Management' (guidance Note 1); 'A Guide to
Risk Assessment' (guidance Note 2) http://extra.mrc.ac.uk/hss/pdfs/risk assessment
guidance.pdf

Mumford, L.: 'Guidelines on Laboratory Safety', University of Sydney (2001)
http://www.usyd.edu.au/ohs/ohs manual/labsafety.shtml#1

Tann, J.: 'How to Carry Out a Laboratory Risk Assessment', School of Physics, UNSW
(2000)
http://www.phys.unsw.edu.au/safety/documents/RiskHowTo.doc

Universitat Hamburg, Department Biologie: Laborsicherheit (200690),
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/dva/labor.htm

University of Edinburgh: 'Laboratory Self Inspection Checklist'
http://www.safety.ed.ac.uk/safenet/self inspec/wordlab pdf.pdf

US Department of Labour: Occupational Safety and Health Administration: 'Hazardous
Chemicals in Labs', OSHA Fact Sheet (2002)
http://www.nmsu.edu/~Safety/proqrams/lab safety/chems in labs OSHAfa ctsheet.pdf

Victorian Trades Hall Council: 'School Laboratory Checklist'
http://www.ohsrep.org.au/storage//documents/chkschool lab.doc

Xavier University of Louisiana, Organic Chemistry Material: Safety in the Chemical
Laboratory, (5th edition (2003))
http://www.xula.edu/chemistry/organic/Labbook/05Safety.pdf#search = %22
safety%20in%20the%20chemical%20laboratory%22

Сите фотографии се со одобрение на Лесинг, Бе Ге Еф Хамбург
1 CNN Interactive 12/12/97: 'Researcher dies after contracting virus from monkey'
http://www.cnn.com/HEALTH/9712/12/monkey.virus/index.html
2 Associated Press 06/11/97: 'Dartmouth researcher dies from mercury poisoning'
http://www.pp.okstate.edu/ehs/
3 AIHA Laboratory, Laboratory Safety Incidents: Chemical Exposures and Burns:
'Wrong gloves lead to an acid burn'
http://www2.umdnj.edu/eohssweb/aiha/accidents/chemicalexposure.htm#Le ad

http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/sifaweb/unfall.html
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/hdo/htm/
http://www.usyd.edu.au/ohs/policies/ohs/haz-subs/hazsubs1.shtml
http://extra.mrc.ac.uk/hss/pdfs/risk
http://www.usyd.edu.au/ohs/ohs
http://www.phys.unsw.edu.au/safety/documents/RiskHowTo.doc
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/dva/labor.htm
http://www.safety.ed.ac.uk/safenet/self
http://www.nmsu.edu/~Safety/proqrams/lab
http://www.nmsu.edu/~Safety/proqrams/lab
http://www.ohsrep.org.au/storage//documents/chkschool
http://www.xula.edu/chemistry/organic/Labbook/05Safety.pdf%23search
http://www.cnn.com/HEALTH/9712/12/monkey.virus/index.html
http://www.pp.okstate.edu/ehs/
http://www2.umdnj.edu/eohssweb/aiha/accidents/chemicalexposure.htm%23Le
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4 Spill + Slip = UK Lab Worker Injury http://ehs.uky.edu/ohs/spill.html
5 Stepnowski P., Wilamowski J. (Eds), Safety in the Chemistry Laboratory: a
practical guide for teachers, CHLASTS Project, Chemical Laboratory Safety Training
System 30pp.
http://legislation.chlasts.org/
6 Adopted from The University of Edinburgh, Cleaning Laboratories, Health and
Safety Manual for University of Edinburgh buildings on Little France Site, Chapter 15.
http://www.mvm.ed.ac.uk/LittleFrance/Health%20and%20Safety%20manual
ZManual15.pdf

http://ehs.uky.edu/ohs/spill.html
http://legislation.chlasts.org/
http://www.mvm.ed.ac.uk/LittleFrance/Health and Safety manual
http://www.mvm.ed.ac.uk/LittleFrance/Health and Safety manual
http://osha.europa.eu/

